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KASEJOVICKÉ NOVINY
Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Nezdřev, Oselce a Životice

V Nezdřevě zahrálo 

Plektrum

Město Kasejovice 
zve širokou veřejnost na 

Americkou armádou a příjezdu 
Československé samostatné obrněné 

brigády

v pondělí 6. května 2019 
8.30 - 9.30 hod. 

ź Položení věnců u Památníku 
obětem 2. světové války

ź Konvoj vojenských historických 
vozidel na náměstí

OSLAVY 
OSVOBOZENÍ
KASEJOVIC

Dětského maškarního bálu v Kasejovicích se letos zúčastnilo rekordních cca 200 
návštěvníků. Šlo o rodiče a prarodiče, doprovázející své ratolesti, které právě to 
odpoledne byli medvídky Pú, policisty nebo vílami. Jako další dorazili na bál fantasy 
hrdinové, kteří měli plné ruce práce se záchranou světa, líbezné princezničky 
v krajkových šatech či kovbojové, pronásledující v tom maškarním mumraji 
nebezpečné desperáty. 

Bál se mimořádně vydařil, nejen po taneční stránce, též tombola byla opravdu 
bohatá a nejeden návštěvník odcházel s pěknou výslužkou. 

Velké poděkování patří Kasejovickým ženám, které tuto oblíbenou atrakci již léta 
organizují.                                                               Dana Matějovská

Dostaveníčko zvířátek, princezen a superhrdinů

Večer v pátek 22. března se sál 
nezdřevské hospody rozrachotil muzi-
kou chebské skupiny Plektrum. Síla 
jejich aparatury prý vyhnala červotoče 
z dřevěného vybavení sálu.

Pro téměř 60 příznivců rockové 
hudby připravil příjemné pohoštění pan 
Herbert Zelenka jakožto představitel 
Distribuce Marlenka. Zábava domácích, 
Bezděkováků, Řesaňáků i hostů z Kasej-
ovic a z Prahy trvala s hudbou zhruba do 
dvou hodin, ale ani po skončení produk-
ce lidé ještě domů nespěchali.

Vystoupení muzikantů, kteří pravi-
delně účinkují v Řesanicích, si nenechala 
ujít ani jedna jejich fanynka z Kasejovic. 
Ač zraněná, dostavila se s berlemi, obutá 
neobutá - na jedné noze botu, na druhé 
ponožku – zkrátka se zlomenou nohou. 
Avšak bavila se stejně jako ostatní. Byl to 
povedený večer.                   (jč)

VYŘAZENÉ KNIHY
Obecní knihovna Kasejovice nabízí 
vyřazené knihy zdarma. Knihy jsou 

k dispozici v Obecní knihovně Kasejovice 
od 15.4.2019 v pondělí 8-13 hod. 

a v úterý 12-17 hod.

Rekonstrukce Jánského náměstí dokončena

Dláždění chodníků na Jánském náměstí bylo dokončeno a střed Kasejovic
nově zdobí úpravné plochy dlažby a zeleně.
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Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 27. 2. 2019

R A D A  M Ě S TA  K A S E J O V I C E 
SCHVALUJE:
ź program 6. jednání Rady města 

Kasejovice
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź pronájem části pozemku parc. č. 220/1 

2 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 140 m
2p. xxx za cenu 7 Kč/m /rok s úhradou 

nájmu zpětně za dobu užívání a 
schvaluje návrh nájemní smlouvy

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
parc. č. 957 v k.ú. Polánka u Kasejovic o 

2
výměře 3 176 m  – rybník Malý 
Žabokrk

ź pronájem pozemků parc. č. 505/62, 
parc. č. 505/58, parc. č. 505/56 a parc. č. 
1768 v k.ú. Kasejovice o celkové 

2výměře 1 315 m  firmě INTERIORS 
manufacture & design, a.s. Kasejovice 

2za cenu 7 Kč/m /rok a schvaluje návrh 
nájemní smlouvy

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 1604/18 v k.ú. 

2
Kasejovice o výměře cca 98 m

ź návrh Dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR se 
Státním intervenčním fondem Praha na 
projekt „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. 
C h l o u m e k  u  K a s e j o v i c  a  k . ú . 
Kladrubce“ a pověřuje paní starostku 
k podpisu

NESCHVALUJE:
ź pronájem části pozemku parc. č. 245/1 

v k.ú. Podhůří u Nepomuka s obecní 
studnou

SOUHLASÍ:
ź s návrhem Smlouvy o poskytnutí 

účelové finanční dotace v rámci 
dotačního programu Plzeňského kraje 
„Podpora sociálních služeb pro rok 
2019“ na pečovatelskou službu, 
souhlasí s přijetím dotace a pověřuje 
paní starostku k  odpisu smlouvy

ź s umístěním stavby vodovodní přípojky 
pro dům Kasejovice čp. 273 na 
pozemek města parc. č. 1170/5 v k.ú. 

Kasejovice
ź s podáním žádostí Základní školy 

Kasejovice o dotaci na projekt „Učíme 
se environmentální  výchově 2“ 
z dotačního titulu Plzeňského kraje 
„Mikrogranty pro oblast školství a 
mládeže v roce 2019“ a na projekt 
„Vzděláváme s inkluzí 2“ z Operačního 
p r o g r a m u  „ V ý z k u m ,  v ý v o j  a 
vzdělávání“

BERE NA VĚDOMÍ:
ź žádost organizace Raná péče Kuk, z.ú. 

P lzeň  o  poskytnu t í  f inančn ího 
příspěvku na provoz terénní sociální 
s lužby  raná  péče  na  rok  2019 
v Kasejovicích

ź žádost o prodej části pozemků 736/3, 
737/1 a 738/5 v k.ú. Kladrubce

ź žádost p. xxx o vyřešení dopravní 
situace v části obce Kasejovice u bývalé 
cihelny a doporučuje oslovit příslušné 
úřady

ź informace o jednání ve věci výzvy 
Advokátní kanceláře Emil Flégl s.r.o. 
Praha, zastupující společnost SEPA 
CREDIT, s.r.o., k doložení právního 
titulu k užívání cizích pozemků pod 
komunikacemi v majetku města v k.ú. 
Kasejovice a v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź vyjádření a žádost p. xxx ve věci 
vytýčení přístupových cest k pozemkům

STANOVUJE:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 14.3.2019 v 17 hod. 
v klubovně tělocvičny v Kasejovicích 
s hlavními body programu: Program 
rozvoje města Kasejovice, převod 
finančních prostředků z fondu oprav 
domu čp. 184 do Společenství vlastníků 
domu čp. 184 v Kasejovicích, žádost 
firmy INTERIORS manufacture & 
design, a.s. Kasejovice o koupi pozemku 
parc. č. 505/66 (dle nového GP) vzniklého 
z parc. č. 505/13 a parc. č. 505/4 v k.ú. 
Kasejovice, žádost o prodej domu čp. 15 
v Kladrubcích, stanovisko k odkoupení 
části pozemku parc. č. 503/2 v k.ú. 
Kasejovice od Státního pozemkového 
úřadu, smlouva o poskytnutí účelové 
dotace na zajištění dopravní obslužnosti

Zveme na

Pálení čarodějnic

v úterý 30. dubna 2019 
od 18.30 hod.

Hranice bude zapálena 
po setmění, 

v cca 20 hod.
 

Občerstvení 
zajištěno.

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Klubem 

kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 10. května 15 - 18 hod.

sobota 11. května  8.30 - 11 hod.

v budově bývalé knihovny 
vedle mateřské školky

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily 

transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace: 
tel. 224 316 800, 224 317 203 

nebo u paní Evy Ježkové: 
tel. 371 595 081

Poděkování
Děkuji ženám z Klubu 

kasejovických žen 
za uspořádání maškarního 

bálu pro děti, 
moc se nám líbilo.

J. Procházka, Plzeň
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Pšeničky v Klatovech

Pizzerie U Pejska a Kočičky

LSkvělá pizza z domácího těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30 - 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Tel: 776 692 390

JÓGA KASEJOVICE

Ukázkové hodiny zdarma:

Hatha jóga 
čtvrtek 18.4. od 18 hod.

Power jóga 
čtvrtek 25.4. od 18 hod.

V klubu v přízemí kulturně 
společenského centra 

(naproti knihovně)

Dovolte mi, abych Vám vyjádřil své 
pocity z vystoupení našeho souboru 
, ,Pšeničky",  které  jsme  odehráli 
v klatovském kině Šumava dne 10.3.2019 
v rámci festivalu pěveckých sborů ,,Jaro 
2019”, pořádaného klatovskou ZUŠ.

Všechny děti vzorně reprezentovaly 
n e j e n  Z U Š  N e p o m u k ,  p o b o č k u 
v Kasejovicích, město Kasejovice, ale 
hlavně folklór a lidovou písničku!

Už samotný příchod do vestibulu 
kinosálu mě velice potěšil. Všechny děti 
přišly včas a některé mi pomohly nanosit 
věci potřebné k našemu vystoupení. Zvu-
ková zkouška proběhla hladce, bylo vidět, 
že poslední týden před vystoupením jsme 
,,intenzivně" cvičili. Programy ostatních 
vystupujících sborů, které zpívaly před 
námi, děti bez vyrušování a v klidu 
vyslechly, na rozdíl od mnohých členů 
z jiných sborů.

Když přišla řada na nás, shromáždili 
jsme se na pódiu a spustili ,,tu naší”: 
Nepečem, nepečem, radši z Kasouc 
utečem...  Zahájili jsme náš program, který 
na tvářích většiny diváků vyvolal úsměv. 
To však ještě nikdo netušil, že jim jejich 
úsměv záhy zmizí, zhaslo totiž světlo 
v celém kinosálu! Nás to ale nevylekalo a 
hráli a zpívali jsme i potmě dál již 
započatou písničku ,,Já jsem muzikant”. 
V té chvíli se nám velice hodila nepomucká 
písnička ,,Na naší půdě straší". Pan Blank 
pohotově rozsvítil svůj mobil a osvítil s ním 
náš soubor. Postupně se přidávali i ostatní 
diváci a za chvíli na nás svítily mobily 
skoro celého kinosálu! Připadali jsme si 
jako na nějakém rockovém koncertu...

Před poslední písničkou se k nevoli 

většiny diváků kinosál rozsvítil. Rozloučili 
jsme se písničkou ,,Plzeňská věž", po níž 
jsme sklidili bouřlivý potlesk a obdrželi 
sladkou odměnu od pořadatelů. S úžasným 
pocitem uspokojení jsme se rozcházeli 
domů.

Rád bych poděkoval všem rodičům 
dětí za podporu a pochopení, i za to, že jsou 
ochotni vozit své děti na vystoupení. Bez 
toho bychom se v našem snažení neobešli. 
Myslím si, že žáci souboru Pšeničky roz-
hodně naplňují jednu ze zásad Školního 
vzdělávacího programu ZUŠ Nepomuk: že 
z nich vyrůstá kultivovaná osobnost se 
zájmem o umění.

Velmi mě těší, že se náš program líbí a 
z á j e m  o  n a š e  v y s t o u p e n í  s t á l e 
narůstá.V nejbližší době nás můžete vidět 
například na plzeňském náměstí, kde 
vystoupíme na „velkém“ pódiu v rámci 

Velikonočních trhů ve čtvrtek 18.4.2019 
v 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Květen 
zahájíme programem „Zpívání u májky“ 
v plzeňské Zoologické zahradě dne 
1.5.2019, kde odpoledne zahrajeme u 
statku Lüftnerka. V pátek 3.5.2019 bude-
me k vidění i slyšení při zahájení turistické 
sezóny v Chanovicích a v sobotu 
11.5.2019 jsme pozváni na „Jarní trhy“ do 
Mirovic.

Na závěr bych chtěl poděkovat Měst-
skému úřadu Kasejovice za finanční pří-
spěvek na zhotovení loga souboru, kterým 
bychom chtěli na svých vystoupeních ještě 
více zviditelnit město Kasejovice.

Srdečně zveme všechny naše příznivce, 
přijďte se na některé naše vystoupení 
podívat a podpořit nás! Těšíme se na 
viděnou!
    Vedoucí souboru Oldřich Ondrušek,  

Jindřicha Jindřicha.

Občerstvení zajištěno.
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Usnesení z jednání Rady města 

Kasejovice ze dne 27. 2. 2019

R A D A  M Ě S TA  K A S E J O V I C E 
SCHVALUJE:
ź program 6. jednání Rady města 

Kasejovice
ź změny v rozpočtu města Kasejovice
ź pronájem části pozemku parc. č. 220/1 

2 v k.ú. Kasejovice o výměře cca 140 m
2p. xxx za cenu 7 Kč/m /rok s úhradou 

nájmu zpětně za dobu užívání a 
schvaluje návrh nájemní smlouvy

ź vyhlášení záměru pronájmu pozemku 
parc. č. 957 v k.ú. Polánka u Kasejovic o 

2
výměře 3 176 m  – rybník Malý 
Žabokrk

ź pronájem pozemků parc. č. 505/62, 
parc. č. 505/58, parc. č. 505/56 a parc. č. 
1768 v k.ú. Kasejovice o celkové 

2výměře 1 315 m  firmě INTERIORS 
manufacture & design, a.s. Kasejovice 

2za cenu 7 Kč/m /rok a schvaluje návrh 
nájemní smlouvy

ź vyhlášení záměru pronájmu části 
pozemku parc. č. 1604/18 v k.ú. 

2
Kasejovice o výměře cca 98 m

ź návrh Dohody o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR se 
Státním intervenčním fondem Praha na 
projekt „Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. 
C h l o u m e k  u  K a s e j o v i c  a  k . ú . 
Kladrubce“ a pověřuje paní starostku 
k podpisu

NESCHVALUJE:
ź pronájem části pozemku parc. č. 245/1 

v k.ú. Podhůří u Nepomuka s obecní 
studnou

SOUHLASÍ:
ź s návrhem Smlouvy o poskytnutí 

účelové finanční dotace v rámci 
dotačního programu Plzeňského kraje 
„Podpora sociálních služeb pro rok 
2019“ na pečovatelskou službu, 
souhlasí s přijetím dotace a pověřuje 
paní starostku k  odpisu smlouvy

ź s umístěním stavby vodovodní přípojky 
pro dům Kasejovice čp. 273 na 
pozemek města parc. č. 1170/5 v k.ú. 

Kasejovice
ź s podáním žádostí Základní školy 

Kasejovice o dotaci na projekt „Učíme 
se environmentální  výchově 2“ 
z dotačního titulu Plzeňského kraje 
„Mikrogranty pro oblast školství a 
mládeže v roce 2019“ a na projekt 
„Vzděláváme s inkluzí 2“ z Operačního 
p r o g r a m u  „ V ý z k u m ,  v ý v o j  a 
vzdělávání“

BERE NA VĚDOMÍ:
ź žádost organizace Raná péče Kuk, z.ú. 

P lzeň  o  poskytnu t í  f inančn ího 
příspěvku na provoz terénní sociální 
s lužby  raná  péče  na  rok  2019 
v Kasejovicích

ź žádost o prodej části pozemků 736/3, 
737/1 a 738/5 v k.ú. Kladrubce

ź žádost p. xxx o vyřešení dopravní 
situace v části obce Kasejovice u bývalé 
cihelny a doporučuje oslovit příslušné 
úřady

ź informace o jednání ve věci výzvy 
Advokátní kanceláře Emil Flégl s.r.o. 
Praha, zastupující společnost SEPA 
CREDIT, s.r.o., k doložení právního 
titulu k užívání cizích pozemků pod 
komunikacemi v majetku města v k.ú. 
Kasejovice a v k.ú. Polánka u Kasejovic

ź vyjádření a žádost p. xxx ve věci 
vytýčení přístupových cest k pozemkům

STANOVUJE:
ź termín příštího jednání Zastupitelstva 

města Kasejovice na 14.3.2019 v 17 hod. 
v klubovně tělocvičny v Kasejovicích 
s hlavními body programu: Program 
rozvoje města Kasejovice, převod 
finančních prostředků z fondu oprav 
domu čp. 184 do Společenství vlastníků 
domu čp. 184 v Kasejovicích, žádost 
firmy INTERIORS manufacture & 
design, a.s. Kasejovice o koupi pozemku 
parc. č. 505/66 (dle nového GP) vzniklého 
z parc. č. 505/13 a parc. č. 505/4 v k.ú. 
Kasejovice, žádost o prodej domu čp. 15 
v Kladrubcích, stanovisko k odkoupení 
části pozemku parc. č. 503/2 v k.ú. 
Kasejovice od Státního pozemkového 
úřadu, smlouva o poskytnutí účelové 
dotace na zajištění dopravní obslužnosti

Zveme na

Pálení čarodějnic

v úterý 30. dubna 2019 
od 18.30 hod.

Hranice bude zapálena 
po setmění, 

v cca 20 hod.
 

Občerstvení 
zajištěno.

Občanské sdružení Diakonie 
Broumov ve spolupráci s Klubem 

kasejovických žen

vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

- letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské,  dětské)

- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon

2- látek (min. 1 m , prosíme, nedávejte 
nám odřezky a zbytky látek)

- domácích potřeb - nádobí bílé i černé, 
skleničky - vše nepoškozené

- vatovaných přikrývek, polštářů a dek
- obuvi - nepoškozené
- hraček - nepoškozených a kompletních
- menších funkčních elektrospotřebičů 
  (vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy,
  holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, 
  kávovary, vrtačky, mikrovlnky)

Věci, které vzít NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace,  
  koberce - z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - 
  transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
pátek 10. května 15 - 18 hod.

sobota 11. května  8.30 - 11 hod.

v budově bývalé knihovny 
vedle mateřské školky
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Poděkování
Děkuji ženám z Klubu 

kasejovických žen 
za uspořádání maškarního 

bálu pro děti, 
moc se nám líbilo.

J. Procházka, Plzeň
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Pšeničky v Klatovech

Pizzerie U Pejska a Kočičky

LSkvělá pizza z domácího těsta,
k posezení, či s sebou.

OTEVÍRACÍ DOBA: 
Pondělí - zavřeno
Úterý - zavřeno

Středa, Čtvrtek 11.30 -19:00
Pátek 11:30 - 19:30

Sobota 11:30 - 20:30
Neděle 11:30 - 19:00

Tel: 776 692 390

JÓGA KASEJOVICE

Ukázkové hodiny zdarma:

Hatha jóga 
čtvrtek 18.4. od 18 hod.

Power jóga 
čtvrtek 25.4. od 18 hod.

V klubu v přízemí kulturně 
společenského centra 

(naproti knihovně)

Dovolte mi, abych Vám vyjádřil své 
pocity z vystoupení našeho souboru 
, ,Pšeničky",  které  jsme  odehráli 
v klatovském kině Šumava dne 10.3.2019 
v rámci festivalu pěveckých sborů ,,Jaro 
2019”, pořádaného klatovskou ZUŠ.

Všechny děti vzorně reprezentovaly 
n e j e n  Z U Š  N e p o m u k ,  p o b o č k u 
v Kasejovicích, město Kasejovice, ale 
hlavně folklór a lidovou písničku!

Už samotný příchod do vestibulu 
kinosálu mě velice potěšil. Všechny děti 
přišly včas a některé mi pomohly nanosit 
věci potřebné k našemu vystoupení. Zvu-
ková zkouška proběhla hladce, bylo vidět, 
že poslední týden před vystoupením jsme 
,,intenzivně" cvičili. Programy ostatních 
vystupujících sborů, které zpívaly před 
námi, děti bez vyrušování a v klidu 
vyslechly, na rozdíl od mnohých členů 
z jiných sborů.

Když přišla řada na nás, shromáždili 
jsme se na pódiu a spustili ,,tu naší”: 
Nepečem, nepečem, radši z Kasouc 
utečem...  Zahájili jsme náš program, který 
na tvářích většiny diváků vyvolal úsměv. 
To však ještě nikdo netušil, že jim jejich 
úsměv záhy zmizí, zhaslo totiž světlo 
v celém kinosálu! Nás to ale nevylekalo a 
hráli a zpívali jsme i potmě dál již 
započatou písničku ,,Já jsem muzikant”. 
V té chvíli se nám velice hodila nepomucká 
písnička ,,Na naší půdě straší". Pan Blank 
pohotově rozsvítil svůj mobil a osvítil s ním 
náš soubor. Postupně se přidávali i ostatní 
diváci a za chvíli na nás svítily mobily 
skoro celého kinosálu! Připadali jsme si 
jako na nějakém rockovém koncertu...

Před poslední písničkou se k nevoli 

většiny diváků kinosál rozsvítil. Rozloučili 
jsme se písničkou ,,Plzeňská věž", po níž 
jsme sklidili bouřlivý potlesk a obdrželi 
sladkou odměnu od pořadatelů. S úžasným 
pocitem uspokojení jsme se rozcházeli 
domů.

Rád bych poděkoval všem rodičům 
dětí za podporu a pochopení, i za to, že jsou 
ochotni vozit své děti na vystoupení. Bez 
toho bychom se v našem snažení neobešli. 
Myslím si, že žáci souboru Pšeničky roz-
hodně naplňují jednu ze zásad Školního 
vzdělávacího programu ZUŠ Nepomuk: že 
z nich vyrůstá kultivovaná osobnost se 
zájmem o umění.

Velmi mě těší, že se náš program líbí a 
z á j e m  o  n a š e  v y s t o u p e n í  s t á l e 
narůstá.V nejbližší době nás můžete vidět 
například na plzeňském náměstí, kde 
vystoupíme na „velkém“ pódiu v rámci 

Velikonočních trhů ve čtvrtek 18.4.2019 
v 15.00, 16.00 a 17.00 hodin. Květen 
zahájíme programem „Zpívání u májky“ 
v plzeňské Zoologické zahradě dne 
1.5.2019, kde odpoledne zahrajeme u 
statku Lüftnerka. V pátek 3.5.2019 bude-
me k vidění i slyšení při zahájení turistické 
sezóny v Chanovicích a v sobotu 
11.5.2019 jsme pozváni na „Jarní trhy“ do 
Mirovic.

Na závěr bych chtěl poděkovat Měst-
skému úřadu Kasejovice za finanční pří-
spěvek na zhotovení loga souboru, kterým 
bychom chtěli na svých vystoupeních ještě 
více zviditelnit město Kasejovice.

Srdečně zveme všechny naše příznivce, 
přijďte se na některé naše vystoupení 
podívat a podpořit nás! Těšíme se na 
viděnou!
    Vedoucí souboru Oldřich Ondrušek,  

Jindřicha Jindřicha.

Občerstvení zajištěno.
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Prodej slepiček

 Červený Hrádek prodává slepičky  
našeho chovu  typu Tetra hnědá, 

Dominant ve všech barvách 
a  slepičky Green Shell

 typu Araukana. 
Stáří 14 – 19 týdnů, 

cena 159 – 209 Kč/ks.  

Prodej: 12. května a 9. června 2019   
Kasejovice u fotbalového hřiště

 ve 14.40 hod.

Výkup králičích kožek 
– cena dle poptávky. 

Info: Po–Pá 9 –16 hod , tel. 601 576 
270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz 

Dne 26. 3. 2019 se studenti Středního 
odborného učiliště (SOU) Blatná opět zúčast-
nili soutěže mladých elektrotechniků GES-
Cup 2019. SOU Blatná (http://soublatna.cz) 
reprezentovali studenti 3. ročníku učebního 
oboru Elektrikář Jakub Šatava z Březnice a 
Michal Barabáš z Blatné. Ti se umístili v silné 
konkurenci studentů škol z České republiky a 
Slovenska, většinou čtyřletých maturitních 
oborů, na 8. místě ze 14 škol. V jednotlivcích 
získal Jakub 7. místo, Michal 21. místo z 28 
soutěžících. 

13. ročník celostátní soutěže GES CUP 
pořádalo Střední odborné učiliště elektrotech-
nické Plzeň (www.souepl.cz/index.ph-
p/2019/03/26/vysledky-souteze-ges-cup-
2019) ve spolupráci s firmou GES Electro-
nics. Studenty doprovázel učitel odborného 
výcviku Petr Schmid. 

Soutěž byla jednodenní. Skládala se z 3 
částí, každá část s limitem 60 min:
· Vědomostní test na počítači z oblastí elektro-
nika, elektrotechnika, bezpečnostní předpisy; 
otázky byly vybrány z databáze jednotného 
zadání závěrečných zkoušek (projekt Nová 
závěrečná zkouška http://www.nuv.cz/nzz2/-
co-prinese-projekt-nzz-2).

· Poznávací část, kdy studenti poznávali 
jednotlivé elektronické a konstrukční součást-
ky z panelů, v katalogu GES vyhledávali jejich 
technické parametry a vyhodnocovali je.
· Praktická část, kdy soutěžící sestavovali 
tester kabelů. Nejprve zkontrolovali součást-
ky elektronické stavebnice, osadili desku 
plošného spoje součástkami, které zapájeli a 
hotový výrobek oživili a překontrolovali jeho 
funkčnost. Tester si odvezli domů.

Soutěž byla velmi dobře organizačně 
zvládnutá. Kvalitní hlavní ceny dodal GES 
Electronics, (př. multimetr, velké lupy s osvi-
tem, atd.), Město Plzeň i další sponzoři.

Studenti Jakub a Michal si odvezli nejen 
elektrotechnické šroubováky a další drobné 
ceny, ale i nové zkušenosti a příjemný pocit z 
přátelského prostředí. Zkušenosti ze soutěže 
se jim hodí při složení závěrečné zkoušky v 
červnu 2019, kterou zakončí učební obor 
Elektrikář. V současné době je ze strany firem 
o absolventy tohoto oboru velký zájem a na 
trhu práce je trvalý nedostatek elektrikářů. 
Závěrečná zkouška elektrikářů se skládá z 
praktické části, písemné a ústní zkoušky. Po 
úspěšném složení převezmou tak jako ostatní 

spolužáci i osvědčení pro práci na elektric-
kých zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb. 
V rámci studia získali osvědčení od speciali-
zované firmy pro montáž elektronického 
zabezpečení. 

Jakub Šatava nastupuje po prázdninách 
na dvouletý nástavbový studijní obor Podni-
kání na SOU Blatná, který je zakončený 
maturitní zkouškou, https://soublatna.cz/ma-
turita-obory/podnikani.

Michal Barabáš již vystudoval maturitní 
obor Informační technologie na SOŠ Blatná. 
Nyní si od 2. ročníku na SOU Blatná rozšiřuje 
elektrotechnické vzdělání v oboru Elektrikář. 
Po závěrečné zkoušce nastoupí do zaměstná-
ní, kde své elektrotechnické vzdělání využije i 
k práci s hardware a při montáži počítačů. 

Střední odborné učiliště Blatná od září 
2019 nově otevírá obor 26-51-H/01 Elektri-
kář v dálkové formě vzdělávání, viz https://-
soublatna.cz/elektrikar-dalkove-studium. 
Studium je určeno pro zájemce, kteří již zís-
kali střední vzdělání v jakémkoliv jiném 
oboru, jež mohou doložit výučním listem či 
maturitním vysvědčením.
     SOU Blatná

Studenti Středního odborného učiliště Blatná na soutěži GES CUP 2019
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NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  Robert Bryndza: Do posledního dechu

&  Alena Mornštajnová: Hana

&  Mihal Fieber: Zvěrolékařka na stopě

&  Kerry Lonsdaleová: Všechno, co máme

&  Vladimíč Červenka: Vzpomínka na kněze a laiky...

&  Jacqueline Wilsová:Všude dobře dobře, doma nejlíp

&  Jan Lebeda: Medovníček, Medulka a panenka Rózinka

&  Alena Morštajnová: Strašidýlko Stráša

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum

 je k dispozici on-line katalog knižního fondu

Oselecké aktuality
Dne 9. 3. 2019 proběhla v Oseleckém šenku oslava Mezinárodního dne žen. Akce 

se zúčastnilo celkem 58 žen všech věkových kategorií. O zábavu se postaraly děti ze 
ZŠ Kasejovice pod vedením paní učitelky Ivy Zoubkové, Jany Navrátilové a rodiny 
Blanků z Podhůří, kterým společně s ostatními rodiči dětí, které vystupovaly 
v kulturním pásmu, patří poděkování za jejich přípravu. K poslechu i tanci hrál pan 
Koubek a spol. 

Dne 16. 3. 2019 proběhl v Oseleckém šenku Dětský maškarní bál. Účast 53 masek. 
30.4. 2019 od 17 hod. proběhne jako každý rok stavění májky na návsi v Oselcích.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

DUBEN - měsíc nejkrásnějšího 
ročního období, jara. Hurá, máme tu 
konečně sluníčko a veselý zpěv 
ptactva. Vše hýří veselými barvičkami, 
vzduch voní rozkvétajícími jarními 
květinkami a stromy. Příroda se 
probouzí k životu. Po letošní zimě se 
nemůžeme dočkat, až vyneseme „Bábu 
zimu”, probudíme vílu „Jarněnku” a 
odemkneme zahrádku.

Probouzíme sluníčko veselou 
písničkou „Hřej sluníčko, hřej, mraky 
roztrhej. A začarujeme zimu: Kůry, 
můry, ven, ať je krásný den, vítr spát, 
vítr spát, ať sluníčko může hřát!”

Co nás bavilo v březnu? 
Bylo toho opravdu moc, asi proto, 

že jsme celý únor promarodili . 
Navš t ív i lo  nás  d ivad lo  Kolem 
s pohádkou Pohádky z klobouku - 

statečný princ zachraňoval princeznu 
před zlým a hladovým drakem. 
Masopustní týden vyvrcholil veselým 
Pyžámkovým karnevalem. Byl plný 
tance, písniček a soutěží. Všichni 
v pyžámku jsme si to moc užívali. 
Nezapomněli jsme navštívit knihovnu 
– v březnu mají svátek všechny knihy. 
Od paní Matějovské jsme se dozvěděli 
vše o knihách, soutěžili jsme a pak jsme 
si knihy společně prohlédli. Hledali 
jsme JARO!

Divadlo Pod kloboukem nám 
přivezlo poučnou pohádku „Evelínko, 
nemlaskej!” Učili jsme se, jak se 
správně chováme u stolu a správný 
z p ů s o b  s t o l o v á n í .  Ž e  t o  n e n í 
jednoduché, jsme si vyzkoušeli 
všichni.

Jarní tvořeníčko s rodiči Hrátky 
s hlínou. Přišla mezi nás paní učitelka  
Mgr. Jandošová Pavlína ze základní 
školy a seznámila nás, jak se pracuje 
s opravdovou hlínou. Ten, kdo přišel, 
mohl si vytvořit jarní sluníčko, veliko-
nočního zajíčka, slepičku s kohoutkem 
a košíček na vajíčka.Všechny práce 
moc bavila, vznikala krásná dílka, která 
nám po vypálení v peci budou dělat 
doma radost. Paní učitelce všichni moc 
děkujeme. Budky pro ptactvo patří na 
stromy! Konečně jsme se dočkali pěk-
ného počasí a společně s panem školní-
kem L. Dardou jsme rozvěsili rodiči 
vyrobené ptačí budky pro ptáčky na 
stromy školní zahrady, v okolí hřiště a 
v parku.

Kino Planetárium s pohádkou Naši 
kamarádi zvířátka. Farmář František 
nás ve filmu, který byl plný hádanek a 
zajímavostí, zavedl na farmu, do 
pralesa, na savanu, poušť a pak také do 
hlubin oceánu. Všechna zvířátka jsou 
naši kamarádi, staráme se o ně a 
chráníme je.

Vynášíme Bábu zimu, hledáme vílu 
Jarněnku a otvíráme zahrádku. Čekaly 
nás důležité úkoly a hned tři! A že jsme 
je opravdu poctivě splnili. Čekala nás 
krásná slunečná sobota a neděle, kterou 
jsme si s rodiči náležitě užili. 

Dobrá rada na jaro „Chraň čistotu 
vody, starej se o studánky a prameny“.

       
  Ivana Ledvinová,ředitelka  
             Mateřské školy Kasejovice
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Poděkování
Rodina Motejzíkova děkuje všem, 

kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem Václavem Barnášem 
z Újezda, který zemřel 26. března 

2019 v nedožitých 101 letech.

Vynášení báby Zimy a hledání víly Jarněnky

Večer v pátek 22. března se sál nezdřevské hospody rozrachotil muzikou chebské 
skupiny Plektrum. Síla jejich aparatury prý vyhnala červotoče z dřevěného vybavení sálu.

Pro téměř 60 příznivců rockové hudby připravil příjemné pohoštění pan Herbert 
Zelenka jakožto představitel Distribuce Marlenka. Zábava domácích, Bezděkováků, 
Řesaňáků i hostů z Kasejovic a z Prahy trvala s hudbou zhruba do dvou hodin, ale ani 
po skončení produkce lidé ještě domů nespěchali.

Vystoupení muzikantů, kteří pravidelně účinkují v Řesanicích, si nenechala ujít 
ani jedna jejich fanynka z Kasejovic. Ač zraněná, dostavila se s berlemi, obutá neobutá 
- na jedné noze botu, na druhé ponožku – zkrátka se zlomenou nohou. Avšak bavila se 
stejně jako ostatní. Byl to povedený večer.                               (jč)

V Nezdřevě zahrálo Plektrum

B r i g á d a ! ! !
Sháním ženu na úklid pokojů pensionu 

- soboty červenec, srpen. 
Jana Běhavá, Pole „Na statku”, tel. 383 491 007, 

mailto: skocdopole@skocdopole.cz.

Znáte Koralínu? Žáci čtvrtého a 
pátého ročníku už ano. S dívkou, která je 
stejně stará jako oni, se seznámili 5. 
března v plzeňském divadle Alfa 
prostřednictvím hororové pohádky „Jako 
knoflík v hlavě“.

Koralína žije ve velkém, tajemném 
starém domě. Je v něm bezpočet dveří, 
ale jenom jedny jsou stále zamčené. A jak 
už to se zamčenými dveřmi chodí, i za 
těmito se skrývá něco, co by tam raději 
mělo zůstat. Žije za nimi rodina, která se 
dokonale podobá rodině Koralíny, 
dokonce je ve všem tak nějak lepší. Ale 
něco je na ní přece jenom zvláštní...

Příběh plný napětí a překvapení se 
líbil nejenom malým divákům, ale i 
dospělým. A jaké poučení si odnesly děti 
z tohoto představení? Že zlo se často 
skrývá za nesmírně přívětivou tváří a že je 
občas dobré být vděčný za svoji 
obyčejnou každodennost a za své blízké, 
kteří podle nás mají spoustu chyb. Protože 
za dokonalostí a splněním všech našich 
přání se většinou skrývá něco děsivého.

  Lenka Hanzlíčková

 Návštěva divadla Alfa

Rády bychom touto cestou poděkovaly panu učiteli Oldřichu Ondruškovi, který 
vede dětský lidový soubor Pšeničky při ZUŠ Nepomuk, pobočka Kasejovice. Patří mu 
náš obdiv za to, s jakým profesionálním a zejména lidským přístupem vede děti, vždy 
laskavě a trpělivě. Učí je nejen lásce k hudbě, ale i radosti ze společného muzicírování 
a kamarádství. Věnuje se souboru nad rámec svých pracovních povinností, 
komunikuje s rodiči, snaží se vytvářet příjemnou atmosféru pro všechny a to vše 
s velkým srdcem.                                                                                     

Dívky i chlapce působení v souboru moc baví a pro nás, rodiče, je úžasné sledovat 
jejich pokroky. Je radost poslouchat melodické lidové písničky, které členové souboru 
pod taktovkou pana učitele dokážou společně „oživit“. Věříme, že i ostatní rodiče by 
s námi souhlasili.

Krásným zážitkem bylo vystoupení Pšeniček 10. března v Klatovech okořeněné 
náhlým výpadkem elektřiny v celém kinosále. Ani absolutní tma, která se rozhostila 
uprostřed jedné z písní, nezabránila souboru plynule a bez zaváhání pokračovat. Děti 
se nenechaly vyvést z míry a nevynechaly ani jediný takt. Jakékoliv jiné hudební 
uskupení hrající z not by pravděpodobně po zhasnutí také „zhaslo“, ale téhle partě to 
„šlapalo“ dál a s ještě větší energií. Diváci v sále s nadšením podpořili Pšeničky 
rozsvícením svých mobilních telefonů a vytvořili neopakovatelnou atmosféru. 
Právem na závěr svého programu sklidil soubor Pšeničky ohromné ovace. Vystoupení 
jako od profesionálů!                     

Milému panu učiteli Oldřichu Ondruškovi moc fandíme a děkujeme! A celému 
souboru přejeme „ať jim to hraje“!

                                                                    R. Blanková, D. Jiřincová, M. Kašparová

Držíme pěsti souboru „Pšeničky“

PALIVA PANO nabízí

UHLÍ, PÍSKY, DRTĚ
Jarní slevy!!!

Ořech 1 Ledvice  370,- Kč/q
Ořech 2 Ledvice  350,- Kč/q
Kostka  Ledvice  390,- Kč/q

Brikety německé  430,- Kč/q
Ořech 1 Most  310,- Kč/q

www.palivapano.cz
Tel. 603 812 181,  371 782 539
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NOVÉ KNIŽNÍ TITULY :

&  Robert Bryndza: Do posledního dechu

&  Alena Mornštajnová: Hana

&  Mihal Fieber: Zvěrolékařka na stopě

&  Kerry Lonsdaleová: Všechno, co máme

&  Vladimíč Červenka: Vzpomínka na kněze a laiky...

&  Jacqueline Wilsová:Všude dobře dobře, doma nejlíp

&  Jan Lebeda: Medovníček, Medulka a panenka Rózinka

&  Alena Morštajnová: Strašidýlko Stráša

Informace z kasejovické knihovny
Výpůjční doba: Po  8 - 13 hod., Út 12 - 17 hod.

Tel. 602 429 346, email: knihovna@kasejovice.cz
Na stránkách www.kasejovice.cz v sekci kulturní centrum

 je k dispozici on-line katalog knižního fondu

Oselecké aktuality
Dne 9. 3. 2019 proběhla v Oseleckém šenku oslava Mezinárodního dne žen. Akce 

se zúčastnilo celkem 58 žen všech věkových kategorií. O zábavu se postaraly děti ze 
ZŠ Kasejovice pod vedením paní učitelky Ivy Zoubkové, Jany Navrátilové a rodiny 
Blanků z Podhůří, kterým společně s ostatními rodiči dětí, které vystupovaly 
v kulturním pásmu, patří poděkování za jejich přípravu. K poslechu i tanci hrál pan 
Koubek a spol. 

Dne 16. 3. 2019 proběhl v Oseleckém šenku Dětský maškarní bál. Účast 53 masek. 
30.4. 2019 od 17 hod. proběhne jako každý rok stavění májky na návsi v Oselcích.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KASEJOVICE 
Veselá školka plná písniček a dětiček 

- „Soví školka”

DUBEN - měsíc nejkrásnějšího 
ročního období, jara. Hurá, máme tu 
konečně sluníčko a veselý zpěv 
ptactva. Vše hýří veselými barvičkami, 
vzduch voní rozkvétajícími jarními 
květinkami a stromy. Příroda se 
probouzí k životu. Po letošní zimě se 
nemůžeme dočkat, až vyneseme „Bábu 
zimu”, probudíme vílu „Jarněnku” a 
odemkneme zahrádku.

Probouzíme sluníčko veselou 
písničkou „Hřej sluníčko, hřej, mraky 
roztrhej. A začarujeme zimu: Kůry, 
můry, ven, ať je krásný den, vítr spát, 
vítr spát, ať sluníčko může hřát!”

Co nás bavilo v březnu? 
Bylo toho opravdu moc, asi proto, 

že jsme celý únor promarodili . 
Navš t ív i lo  nás  d ivad lo  Kolem 
s pohádkou Pohádky z klobouku - 

statečný princ zachraňoval princeznu 
před zlým a hladovým drakem. 
Masopustní týden vyvrcholil veselým 
Pyžámkovým karnevalem. Byl plný 
tance, písniček a soutěží. Všichni 
v pyžámku jsme si to moc užívali. 
Nezapomněli jsme navštívit knihovnu 
– v březnu mají svátek všechny knihy. 
Od paní Matějovské jsme se dozvěděli 
vše o knihách, soutěžili jsme a pak jsme 
si knihy společně prohlédli. Hledali 
jsme JARO!

Divadlo Pod kloboukem nám 
přivezlo poučnou pohádku „Evelínko, 
nemlaskej!” Učili jsme se, jak se 
správně chováme u stolu a správný 
z p ů s o b  s t o l o v á n í .  Ž e  t o  n e n í 
jednoduché, jsme si vyzkoušeli 
všichni.

Jarní tvořeníčko s rodiči Hrátky 
s hlínou. Přišla mezi nás paní učitelka  
Mgr. Jandošová Pavlína ze základní 
školy a seznámila nás, jak se pracuje 
s opravdovou hlínou. Ten, kdo přišel, 
mohl si vytvořit jarní sluníčko, veliko-
nočního zajíčka, slepičku s kohoutkem 
a košíček na vajíčka.Všechny práce 
moc bavila, vznikala krásná dílka, která 
nám po vypálení v peci budou dělat 
doma radost. Paní učitelce všichni moc 
děkujeme. Budky pro ptactvo patří na 
stromy! Konečně jsme se dočkali pěk-
ného počasí a společně s panem školní-
kem L. Dardou jsme rozvěsili rodiči 
vyrobené ptačí budky pro ptáčky na 
stromy školní zahrady, v okolí hřiště a 
v parku.

Kino Planetárium s pohádkou Naši 
kamarádi zvířátka. Farmář František 
nás ve filmu, který byl plný hádanek a 
zajímavostí, zavedl na farmu, do 
pralesa, na savanu, poušť a pak také do 
hlubin oceánu. Všechna zvířátka jsou 
naši kamarádi, staráme se o ně a 
chráníme je.

Vynášíme Bábu zimu, hledáme vílu 
Jarněnku a otvíráme zahrádku. Čekaly 
nás důležité úkoly a hned tři! A že jsme 
je opravdu poctivě splnili. Čekala nás 
krásná slunečná sobota a neděle, kterou 
jsme si s rodiči náležitě užili. 

Dobrá rada na jaro „Chraň čistotu 
vody, starej se o studánky a prameny“.

       
  Ivana Ledvinová,ředitelka  
             Mateřské školy Kasejovice
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Poděkování
Rodina Motejzíkova děkuje všem, 

kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem Václavem Barnášem 
z Újezda, který zemřel 26. března 

2019 v nedožitých 101 letech.

Vynášení báby Zimy a hledání víly Jarněnky

Večer v pátek 22. března se sál nezdřevské hospody rozrachotil muzikou chebské 
skupiny Plektrum. Síla jejich aparatury prý vyhnala červotoče z dřevěného vybavení sálu.

Pro téměř 60 příznivců rockové hudby připravil příjemné pohoštění pan Herbert 
Zelenka jakožto představitel Distribuce Marlenka. Zábava domácích, Bezděkováků, 
Řesaňáků i hostů z Kasejovic a z Prahy trvala s hudbou zhruba do dvou hodin, ale ani 
po skončení produkce lidé ještě domů nespěchali.

Vystoupení muzikantů, kteří pravidelně účinkují v Řesanicích, si nenechala ujít 
ani jedna jejich fanynka z Kasejovic. Ač zraněná, dostavila se s berlemi, obutá neobutá 
- na jedné noze botu, na druhé ponožku – zkrátka se zlomenou nohou. Avšak bavila se 
stejně jako ostatní. Byl to povedený večer.                               (jč)

V Nezdřevě zahrálo Plektrum

B r i g á d a ! ! !
Sháním ženu na úklid pokojů pensionu 

- soboty červenec, srpen. 
Jana Běhavá, Pole „Na statku”, tel. 383 491 007, 

mailto: skocdopole@skocdopole.cz.

Znáte Koralínu? Žáci čtvrtého a 
pátého ročníku už ano. S dívkou, která je 
stejně stará jako oni, se seznámili 5. 
března v plzeňském divadle Alfa 
prostřednictvím hororové pohádky „Jako 
knoflík v hlavě“.

Koralína žije ve velkém, tajemném 
starém domě. Je v něm bezpočet dveří, 
ale jenom jedny jsou stále zamčené. A jak 
už to se zamčenými dveřmi chodí, i za 
těmito se skrývá něco, co by tam raději 
mělo zůstat. Žije za nimi rodina, která se 
dokonale podobá rodině Koralíny, 
dokonce je ve všem tak nějak lepší. Ale 
něco je na ní přece jenom zvláštní...

Příběh plný napětí a překvapení se 
líbil nejenom malým divákům, ale i 
dospělým. A jaké poučení si odnesly děti 
z tohoto představení? Že zlo se často 
skrývá za nesmírně přívětivou tváří a že je 
občas dobré být vděčný za svoji 
obyčejnou každodennost a za své blízké, 
kteří podle nás mají spoustu chyb. Protože 
za dokonalostí a splněním všech našich 
přání se většinou skrývá něco děsivého.

  Lenka Hanzlíčková

 Návštěva divadla Alfa

Rády bychom touto cestou poděkovaly panu učiteli Oldřichu Ondruškovi, který 
vede dětský lidový soubor Pšeničky při ZUŠ Nepomuk, pobočka Kasejovice. Patří mu 
náš obdiv za to, s jakým profesionálním a zejména lidským přístupem vede děti, vždy 
laskavě a trpělivě. Učí je nejen lásce k hudbě, ale i radosti ze společného muzicírování 
a kamarádství. Věnuje se souboru nad rámec svých pracovních povinností, 
komunikuje s rodiči, snaží se vytvářet příjemnou atmosféru pro všechny a to vše 
s velkým srdcem.                                                                                     

Dívky i chlapce působení v souboru moc baví a pro nás, rodiče, je úžasné sledovat 
jejich pokroky. Je radost poslouchat melodické lidové písničky, které členové souboru 
pod taktovkou pana učitele dokážou společně „oživit“. Věříme, že i ostatní rodiče by 
s námi souhlasili.

Krásným zážitkem bylo vystoupení Pšeniček 10. března v Klatovech okořeněné 
náhlým výpadkem elektřiny v celém kinosále. Ani absolutní tma, která se rozhostila 
uprostřed jedné z písní, nezabránila souboru plynule a bez zaváhání pokračovat. Děti 
se nenechaly vyvést z míry a nevynechaly ani jediný takt. Jakékoliv jiné hudební 
uskupení hrající z not by pravděpodobně po zhasnutí také „zhaslo“, ale téhle partě to 
„šlapalo“ dál a s ještě větší energií. Diváci v sále s nadšením podpořili Pšeničky 
rozsvícením svých mobilních telefonů a vytvořili neopakovatelnou atmosféru. 
Právem na závěr svého programu sklidil soubor Pšeničky ohromné ovace. Vystoupení 
jako od profesionálů!                     

Milému panu učiteli Oldřichu Ondruškovi moc fandíme a děkujeme! A celému 
souboru přejeme „ať jim to hraje“!

                                                                    R. Blanková, D. Jiřincová, M. Kašparová

Držíme pěsti souboru „Pšeničky“

PALIVA PANO nabízí

UHLÍ, PÍSKY, DRTĚ
Jarní slevy!!!

Ořech 1 Ledvice  370,- Kč/q
Ořech 2 Ledvice  350,- Kč/q
Kostka  Ledvice  390,- Kč/q

Brikety německé  430,- Kč/q
Ořech 1 Most  310,- Kč/q

www.palivapano.cz
Tel. 603 812 181,  371 782 539
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ź Prodám palivové dřevo štípané, tel. 603 393 517.
ź Prodám šlapací dětský traktor John Deer s valníkem, 

tříkolku Smart trike 4 v 1 - modrá - tyrkys, vše velmi 
pěkné. Tel. 731 854 834.

ź Koupím štípač na dřevo, nejlépe do 10 t. Tel. 381 245 
334.

Inzerce

– výkopové práce minibagrem
– přeprava materiálu do 2,5 t
– práce motorovou pilou
– kácení a odstranění pařezů

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE, AUTODOPRAVA
JOSEF DLOUHÝ, 604 403 700

ů

Pizzerie v Kasejovicích

uvítá šikovnou slečnu, či paní 
k občasné i pravidelné spolupráci 

- je žádoucí začít co nejdříve. 
Tel: 777 03 13 23.

Řeznictví Rabbit - prodejna Kasejovice

Akce od 8. 4. do 20. 4. 
ź vepřová kýta bez kosti  1 kg/89.90 Kč
ź vepřová krkovice s kostí 1 kg/96.90 Kč
ź vepřová krkovice bez kosti 1 kg/119.90 Kč
ź vepřový bok s kostí  1 kg/77.90 Kč
ź uzená krkovice bez kosti 1 kg/129 Kč
ź učňovské párky  100 gr/12.90 Kč
ź Gothajský salám  100 gr/6.90 Kč
ź Štěpánovská sekaná  100 gr/4.90 Kč

Akce od 1.4. do 30. 4.
ź uzená kuřecí stehna  100 g/6.50 Kč
ź kuře zmražené  1 kg/36.90 Kč
ź mražené kachny, husy, krůty, filé

Objednávky na tel. 371 595 469.
Na Velký pátek (svátek) 19. 4. 2019 zavřeno.

OZNÁMENÍ RABBIT
Veškerý kuřecí sortiment prodávaný v prodejně Rabbit 

pochází pouze z českých chovů, je zpracovaný v ČR 
a je pod stálou veterinární kontrolou.


